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1. APRESENTAÇÃO
Nos dias 1, 2 e 3 de maio de 2020, os Escoteiros do Brasil sediarão na cidade de Curitiba/PR o
26º Congresso Nacional Escoteiro, juntamente a Assembleia Nacional, Reunião do Conselho
de Administração Nacional e Fórum Nacional de Jovens Líderes. Momento de encontro das
lideranças escoteiras do nosso país, aproveitando a oportunidade da realização da reunião
ordinária da Assembleia Nacional, bem como, vivência de outros eventos e experiências que
contribuam para melhorar as práticas na organização.
Durante esses dias todas as regiões brasileiras poderão se unir para compartilhar experiências,
discutir questões pedagógicas e estratégicas da instituição, dentro de um ambiente de fraterna
convivência. Sempre buscando contribuir em melhores práticas na organização.
A cidade sede do evento, Curitiba, com grande potencial de acolher grandes eventos e com
uma forte presença do Escotismo, mais uma vez abre seus braços para receber os membros no
mais representativo evento dos Escoteiros do Brasil.
Para o Congresso Nacional Escoteiro de 2020 buscamos um formato que garanta a qualidade
dos tradicionais Congressos Escoteiros, agregando inovação no conteúdo e formato que será
ofertado, garantindo custos reduzidos, permitindo, assim, a participação de cada vez mais associados.
2. LOCAIS
Museu Oscar Niemeyer (MON)
R. Mal. Hermes, 999 - Centro Cívico, Curitiba – PR
Hotel Bristol Centro Cívico
R. Dep. Mário de Barros, 1158 - Juvevê, Curitiba – PR
Para chegar a Curitiba de Veículo: As principais vias de acesso para chegar a Curitiba são a BR-116
(vindo de São Paulo ou Porto Alegre), ou a BR-376 (vindo de Florianópolis ou Ponta Grossa).
Para chegar a Curitiba de avião: Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado na cidade de
São José dos Pinhais, que recebe voos das principais capitais do país.
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3. PROGRAMAÇÃO
A agenda detalhada do congresso, incluindo as atividades, datas e horários, estará disponível
em próximo boletim. É importante para o planejamento dos participantes, que a abertura do
credenciamento iniciará às 8h da manhã do dia 1 de maio de 2020 (sexta) e a programação de
atividades iniciará às 9h (sexta), encerrando às 12h30min do dia 3 de maio (domingo).
4. JANTAR FESTIVO
O 26º Congresso Nacional Escoteiro contará com Jantar Festivo por adesão no restaurante
Dona Helena. Para aderir ao jantar o participante deve se inscrever na categoria:
• Congressista + Jantar ou
• Congressista Jovem Líder + Jantar
Obs: Não associados podem aderir ao jantar através de vínculo com associado(a) registrado(a).
Restaurante Dona Helena
Endereço: Rua XV de Novembro, 1951 - Alto da XV, Curitiba - PR.
Cardápio:
Entradas: Asinha de frango; Fígado de galinha; Polenta frita;
Saladas: Maionese; Radichi com bacon; Tomate; Salpicão; Waldorf; Berinjela ao vinagrete;
Legumes; Folhas verdes.
Pratos quentes: Frango a passarinho; Frango prensado; Arroz branco; Risoto; Maminha Gratinada; Espaguete ao molho sugo; Nhoque ao molho sugo; Rondelli; Lasanha na manteiga; Caneloni de carne; Strogonoff de carne.
5. CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO
Podem se inscrever no 26º Congresso Nacional Escoteiro, os associados a partir de 18 anos,
com registro institucional de 2019 válido até 30/04/2020 ou com registro no ano de 2020.
As inscrições estão abertas através do MEU PAXTU, podendo inscrever-se nas categorias
abaixo:
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Congressista - Todos os associados da União dos Escoteiros do Brasil, com registro Escoteiros
válido. O pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar das atividades para as quais
está qualificado, que serão realizadas entre os dias 1 e 3 de maio de 2020.
Congressista + Jantar - Todos os associados da União dos Escoteiros do Brasil, com registro
Escoteiros válido O pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar das atividades para
as quais está qualificado, que serão realizadas entre os dias 1 e 3 de maio de 2020 e ingresso
para participação no Jantar Festivo.
Congressista Jovem Líder - Todos os associados da União dos Escoteiros do Brasil, com
idade entre 18 e 26 anos incompletos, com registro Escoteiros válido. O pagamento da taxa
de inscrição dará direito a participar das atividades para as quais está qualificado, que serão
realizadas entre os dias 1 e 3 de maio de 2020.
Congressista Jovem Líder + Jantar - Todos os associados da União dos Escoteiros do Brasil,
com idade entre 18 e 26 anos incompletos, com registro Escoteiros válido. O pagamento da
taxa de inscrição dará direito a participar das atividades para as quais está qualificado, que serão
realizadas entre os dias 1 e 3 de maio de 2020 e ingresso para participação de Jantar Festivo.
Jantar Festivo - Todos os associados da União dos Escoteiros do Brasil, com registro Escoteiro
válido e que queiram participar somente do jantar festivo do evento.
Fórum Nacional de Jovens Líderes - Todos os associados da União dos Escoteiros do Brasil
com idade entre 18 e 26 anos incompletos, com registro Escoteiro válido. A inscrição nesta
categoria dará direito a participar somente do Fórum Nacional de Jovens Líderes e da
Assembleia Nacional. A participação exclusiva nesta categoria estará isenta do pagamento de
taxa de inscrição.

Serão aceitas inscrições até o dia 03 de abril de 2020.
Importante: Transferências e reembolsos podem ser solicitados impreterivelmente até 6 de
abril de 2020, data limite das inscrições e, após este prazo, não serão aceitas.
6. INSCRIÇÃO
6.1 Forma de Inscrição: Todas as inscrições devem ser realizadas individualmente pelo Meu Paxtu.
6.2 Prazo de Inscrição: 03 de Abril de 2020.
6.3 Limite de Vagas: 370 pessoas.
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6.4 Valores
Valores
Congressista

R$ 200,00

Congressista + Jantar

R$ 265,00

Congressista Jovem Líder

R$ 160,00

Congressista Jovem Líder + Jantar

R$ 225,00

Jantar Festivo

R$ 75,00

Fórum Nacional de Jovens Líderes

isento

6.5 Composição Taxas de Inscrição
Composição Taxa
Financeiras/Administrativas

R$ 10,00

Contingências (10%)

R$ 20,00

Credencimento

R$ 14,00

Infraestrutura (locações/segurança/limpeza)

R$ 66,00

Comunicação e áudio visual

R$ 10,00

Coffee-Breaks

R$ 60,00

Programa

R$ 20,00

Congressistas

R$ 200,00

Congressista Jovem Líder - 20%

R$ 160,00

As taxas poderão ser pagas considerando as seguintes opções:
Boleto a vista: Boleto emitido após inscrição.
Boleto parcelado: Parcelamento em até 3 vezes, considerando as seguintes datas de vencimento (03/02; 03/03 e 03/04/2020)
Cartão de Crédito à vista: Pagamento em cartão de crédito do valor total à vista.
Cartão de Crédito parcelado: Pagamento em cartão de crédito com possibilidade de parcelamento em até 3 vezes.

BOLETIM 1
INFORMAÇÕES GERAIS
VERSÃO 1 • 29/01/2020

6.6 Transferências, Cancelamentos e Reemblsos:
As transferências e cancelamentos deverão ser efetuadas via PAXTU até o dia 06 de abril de
2020 e são de responsabilidade dos participantes envolvidos.
As dúvidas e esclarecimentos referentes a reembolsos de pagamento deverão ser solicitadas
pelo e-mail congressonacional@escoteiros.org.br até o dia 6 de abril de 2020, após esse
prazo não será feito o reembolso da inscrição, apenas a transferência da mesma de acordo
com os prazos estipulados.
7. INFORMAÇÕES AOS CONGRESSISTAS
7.1 Transporte durante o evento
Transportes locais são de responsabilidade de cada participante.
7.2 Hospedagem
A hospedagem é de responsabilidade de cada participante. Existem hotéis de várias categorias
e preços no entorno do local do Congresso, devendo a contratação desse serviço ser feita
diretamente pelos participantes. Nos próximos boletins informaremos os preços médios
praticados, conforme sejam informados pelos respectivos hotéis.
8. OUTROS
Os próximos boletins apresentarão mais detalhes sobre o evento, mas os interessados já
podem começar a verificar e adquirir passagens aéreas e organizar a agenda para participar
desse grande evento dos Escoteiros do Brasil.
Informações complementares podem ser solicitadas para a gerência do evento no Escritório
Nacional, por intermédio do e-mail congressonacional@escoteiros.org.br ou pelo telefone
(41) 3353-4732.
Curitiba, 29 de Janeiro de 2020

Diretoria Executiva Nacional

